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Skrajšani zapisnik 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 26.02.2004 ob 
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Martin 
Knez ( prisoten od 19.05 dalje), Franc Černe, Anton Tomažič, Roman Zaman, Jože Ponebšek,  
Branko Šuštaršič,  Jure Gradišek (prisoten od 18.20 dalje), Tomaž Kremžar, Dušan Cerjak, 
Janez Ponebšek, Rajko Meserko, Damjan Golob 
Ostali prisotni: za občinsko upravo: Ernest Margon, Tatjana Martinčič Poglajen, Nataša 
Dobravec,  Igorij Parkel, Roman Jaklič – predsednik Nadzornega odbora, novinarji. 
 
Sejo je vodil župan občine Šmartno pri Litiji g. Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 16). 
 
 POTRDITEV ZAPISNIKA:  

- 10. redne seje z dne 05.02.2004 
 

Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik 10. redne seje. 
Razprava: Franc Černe: Podal je pripombo na zapisnik pri točki pobude in vprašanja 
svetnikov, kjer je napačno zapisan kraj, v zapisniku je naveden kraj Polane ki naj se popravi 
na Štangarske Poljane in POŠ Štanga, ki naj se popravi na POŠ Štangrske Poljne. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 05.02.2004 s 
pripombami svetnika Franca Černeta kot sestavnim delom zapisnika. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotno 16 svetnikov. 
Zapisnik je bil potrjen s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Proceduralno: Svetnik Franc Černe je podal pripombo da ni pravočasno dobil gradiva za 
občinski svet. 
 
Predsedujoči je z dnevnega reda zaradi nesklepčnosti Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja umaknil 8. točko dnevnega reda » Kadrovske zadeve« in dal v razpravo  
naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje. 

2. Obravnava predloga Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri 
Litiji – hitri postopek. 

3. Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji – predlog za 
drugo branje. 

4. Obravnava Odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Šmartno 
pri Litiji za leto 2004 – predlog za drugo branje. 

5. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za izobraževanje, kulturo in 
šport Litija – predlog za prvo branje. 

6. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – predlog za 
prvo branje. 

7. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mestne lekarne – predlog za prvo branje. 

8. Pobude in vprašanja svetnikov. 
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Razprava: Tomaž Gradišek. 
Svetnik je podal predlog za umik 5. točke dnevnega reda »Obravnava Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zavoda za izobraževanje, kulturo in šport Litija – predlog za prvo branje«  in 
6. točke dnevnega reda » Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola 
Litija – predlog za prvo branje«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Tomaža Gradiška o umiku 5. in 6. točke z 
dnevnega reda. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev naslednji dnevni red: 
 

1. Obravnava Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje. 

2. Obravnava predloga Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno 
pri Litiji – hitri postopek. 

3. Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji – predlog 
za drugo branje. 

4. Obravnava Odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini 
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje. 

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mestne lekarne – predlog za prvo branje. 

6. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16. svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 16 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Obravnava Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje. 
 
Uvod je podal tajnik občine Ernest Margon. 
Poročilo o delu  na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o gospodarskih javnih 
službah v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Obravnava predloga Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno 
pri Litiji – hitri postopek. 
 
Uvod je podal Igorij Parkel svetovalec župana za družbene zadeve. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko. 
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Poročilo o delu na odboru za družbene zadeve je podal predsednik odbora Anton Tomažič. 
 
Razprava: Damjan Golob, Rajko Meserko, Roman Zaman, Marko Femc. 
 
Komisija za statut in pravna vprašanja predlaga, da se črta dosedanje besedilo 9. člena 
Odloka, ki naj se nadomesti z sledečim besedilom: 
»Višina denarne pomoči v Občini Šmartno pri Litiji se oblikuje skladno z višino državne 
pomoči po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se letno objavlja v 
Uradnem listu RS«. 
 
Svetnik Marko Femc je predlagal, da višina denarne pomoči za leto 2004 ostane 
nespremenjena in sicer 65.328,98 SIT. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog komisije za statut in pravna vprašanja, da se odlok 
spremeni v 9. členu, kjer se dosedanje besedilo nadomesti z besedilom: 
 
»Višina starševske pomoči v Občini Šmartno pri Litiji se oblikuje skladno z višino 
deževne pomoči po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se letno 
objavlja v Uradnem listu RS«. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji  predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet sprejme Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini 
Šmartno pri Litiji - prvo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Sklepa je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet sprejme Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini 
Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Sklepa je bil sprejet z 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2004 – predlog za drugo branje. 
 
Uvod sta podala župan Milan Izlakar  in  Tatjana Martinčič Poglajen. 
Poročilo o delu na komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Franc Černe, Dušan Cerjak, Marko Femc, Tomaž Gradišek, 
Tomaž Kremžar. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar  in  Tatjana Martinčič Poglajen. 
 
Franc Černe replika na Tomaža Gradiška; 
Rajko Meserko replika na Tomaža Graiška; 
Tomaž Kremžar replika na Franca Černeta; 
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Franc Černe replika na Tomaža Kremžarja; 
Tomaž Kremžar replika na Franca Černeta; 
Martin Knez replika na Franca Černeta. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči odredil 10 minutni odmor. 
 

- odmor  - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (prisotnih je bilo vseh 16 svetnikov). 
 
Župan je predstavil predlagane amandmaje svetnika Rajka Meserka: 

1. amandma 
V 1. odstavku 14. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Poročilo, ki se občinskemu svetu 
predloži v pisni obliki vsebuje polletno realizacijo in obrazložitev le te na vseh kontnih 
postavkah.« 
      2. amandma 
Črta se 22. člen. 

3.amandma 
Zmanjša se postavka 1111 – nadomestila, sejnine in prevozni stroški upravnih organov v 
višini 1.000.000,00 sit. Za to vrednost se poveča postavka 9202 – materialni stroški Osnovne 
šole Šmartno. 
      4. amandma 
Zmanjša se postavka 4558 – nakup opreme JP KSP Litija d.o.o. v višini 1.000.000,00 sit. Za 
vrednost 500.000,00 sit se poveča postavka 4951 – ureditev Mahovne ulice . Za vrednost 
500.000,00 sit se poveča postavka 4555 – cesta Bajernik. 
       5. amandma 
Zmanjša se postavka 6201 – izdelava prostorskih aktov v višini 1.000.000,00 sit. Za to 
vrednost se poveča postavka 8351 – sofinanciranje gradnje objekta »Mežnarija« . 
       6. amandma 
Zmanjša se postavka 8202 – knjižnica-delovanje v višini 1.000.000,00 sit. Za to vrednost se 
poveča postavka 9202 – materialni stroški Osnovne šole Šmartno. 
 
Župan je kot sestavni del Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2004 sprejel vložene amandmaje št.1, 2, 3, 6. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje amandma št. 4. 
AMANDMA: Zmanjša se postavka 4558 – nakup opreme JP KSP Litija d.o.o. v višini 
1.000.000,00 sit. Za vrednost 500.000,00 sit se poveča postavka 4951 – ureditev Mahovne 
ulice . Za vrednost 500.000,00 sit se poveča postavka 4555 – cesta Bajernik. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Amandma je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje amandma št. 5. 
AMANDMA: Zmanjša se postavka 6201 – izdelava prostorskih aktov v višini 
1.000.000,00 sit. Za to vrednost se poveča postavka 8351 – sofinanciranje gradnje 
objekta »Mežnarija« . 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Amandma ni bil sprejet s 5 glasovi »za« in s 7 glasovi »proti«. 
 
Marko Femc  je podal pripombo, ki je bila upoštevana in sicer:  
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Proračunski postavki 9206 in 9251 (razsvetljava igrišča pri osnovni šoli – tokovina in 
investicijsko vzdrževanje OŠ Šmartno – osvetlitev igrišča) se prenesejo iz področja 
091(osnovnošolsko izobraževanje) na področje 081- šport in rekreacija. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o izvrševanju 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in 5 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Obravnava Odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini 
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje. 
 
Uvod je podal Ernest Margon – tajnik občine. 
Poročilo o delu na komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o organizaciji ter 
delovanju zaščite in reševanja v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mestne lekarne – predlog za prvo branje. 
 
Uvod je podal Ernest Margon – tajnik občine. 
Poročilo o delu na odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton Tomažič. 
Poročilo o delu na komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko. 
 
Razprava: Marko Femc, Rajko Meserko, Dušan Cerjak, Karmen Grom. 
 
Rajko Meserko replika na Karmen Grom. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predloženi Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne v 
prvem branju s podano pripombo, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo 
branje. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o ustanovitvi 
skupnega organa občin Kamnik, Domžale, Litija in Šmartno pri Litiji za izvajanje 
ustanoviteljskih pravic javnega zavoda Mestne Lekarne. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
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Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 9 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«. 
 
 
AD 6). Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Janez Ponebšek: Sprašuje, če se kontrolira poraba denarja, ki je namenjena za materialne 
stroške Osnovne šole Šmartno. Predlaga, da se naredi pregled porabe sredstev za investicijo v 
Osnovno Šolo Šmartno. Pregled porabe naj pregleda tudi nadzorni odbor občine. 
 
Jože Ponebšek: Predlaga, da se naredi pregled nad javnimi zavodi, katerih soustanovitelj je 
Občina Šmartno in ugotovi kateri so za našo občino zanimivi.  Predlaga ustanovitev komisije, 
ki  bo naredila izbor javnih zavodov in predlagala odprodajo soustanoviteljskega  deleža v 
zavodih, ki niso zanimivi za našo občino oziroma večji soustaniviteljski delež v javnih 
zavodih, ki so za nas zanimivi. 
 
Rajko Meserko: Ponovno prosi občinsko upravo, da pridobi cenik storitev JP KSP Litija 
d.o.o. za opravljanje javnih gospodarskih služb na območju Občine Šmartno pri Litiji. 
Strinja s predlogom Ponebšek Jožeta glede soustanoviteljskih deležev v javnih zavodih in 
javnem podjetju na območju Občine Litija. 
Podal je pisno pobudo svetnikov za sklic izredne seje zaradi problematike Industrije usnja 
Vrhnika d.d. 
 
Franc Černe: Krajani naselja Gozd Reka  so podali pobudo za prestavitev ekoloških otokov, 
ki se sedaj nahajajo na parkirišču, katerega so uredili krajani sami. Predlaga, da se uredi druga 
lokacija za postavitev ekoloških otokov. 
Zanima ga kdo sedi v uredniškem odboru glasila Litijski občan, glede na to, da so za ta 
mesečni časopis namenjena večja denarna sredstva. 
Sprašuje, kdaj bo občina dobila svoje simbole. Predlaga, da se čimprej pripravi vsaj osnutek 
odloka o občinskih simbolih in prazniku. 
 
Tomaž Gradišek: Veseli ga, da dobiva čedalje več somišljenikov glede javnih zavodov. 
Smatra, da tudi z delitveno bilanco ni nič narobe, kar se tiče javnih zavodov in da se bo v 
naslednjih letih pokazalo, da je bila odločitev pravilna. 
Predlaga, da se na dnevni red naslednje seje uvrsti točka dnevnega reda o problematiki 
Javnega zavoda Bogenšperk. 
Apelira na občinsko upravo, da se čimbolj osredotoči na javne razpise za pridobivanje 
finančnih sredstev iz države. Občinska uprava naj pripravi seznam na katere razpise se bomo 
lahko javljali. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
Pripravila: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                       Predsedujoči: 
Ernest Margon                      Milan Izlakar 
 
 
 


